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BÁO CÁO
Kết quả giám sát của Thường trực 

Hội đồng nhân dân huyện trước kỳ họp thứ 6

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 26/8/2021 của Hội đồng nhân 
dân huyện Tri Tôn về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022; Nghị 
quyết số 42/NQ-HĐND ngày 30/12/ 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân 
huyện về chương trình giám sát năm 2022;

Thường trực HĐND huyện ban hành Ke hoạch số 19/KH-HĐND ngày 
15/9/2022 về giám sát trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện, tổ chức khảo sát qua 
văn bản đối với Phòng Nội vụ, khảo sát trực tiếp tại xã Châu Lăng và giám sát 
trực tiếp Phòng Văn hóa -  Thông tin. Tại buổi giám sát Phòng Văn hóa -  Thông 
tin có mời lãnh đạo Phòng Nội vụ đến làm việc về tình hình thực hiện chỉ tiêu tỷ 
lệ cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn huyện hoàn thiện chính quyền điện tử.

I. NHẶN XÉT CHUNG:
Việc chuẩn bị văn bản báo cáo phục vụ Đoàn giám sát của các đơn. vị khá 

nghiêm túc, bám sát nội dung, yêu cầu, kế hoạch đã đề ra, tạo thuận lợi cho 
Đoàn có đủ cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ cơ quan nhà nước 
các cấp trên địa bàn huyện hoàn thiện chính quyền điện tử; báo cáo có gửi trước 
cho Đoàn nghiên cứu. Tại buổi làm việc, đại diện đơn vị chịu sự giám sát trình 
bày tóm tắt kết quả thực hiện chính quyền điện tử trên địa bàn huyện. Thành 
viên trong Đoàn và các đơn vị trao đổi cởi mở, thẳng thắn, nghiêm túc làm rõ 
nhiều nội dung mà Đoàn quan tâm.

II. KẾT QUẢ CỤ THẺ:

Phòng Văn hóa -  Thông tin đã tham mưu tốt cho ủ y  ban nhân dân huyện 
xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai ứng dụng công nghệ thông 
tin đến các ngành, địa phương và từng cán bộ thực hiện theo chỉ tiêu đánh giá-cơ 
quan nhà nước các cấp hoàn thiện chính quyền điện tử. Năm 2022, tham mưu 
ủ y  ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức khảo sát rà soát tổng hợp 
gửi về Sở Thông tin - Truyền thông cấp chữ ký số mới đối với các trường họp 
không sử dụng được chữ ký số và chữ ký số đã hết hạn sử dụng; Phối hợp Sở 
Thông tin - Truyền thông lớp tập huấn công nghệ thông tin nâng cao trình độ 
ứng dụng công nghệ thông tin và hướng dẫn cài đặt các phần mềm mở, phần 
mềm ứng dụng cho đối tượng là lãnh đạo, công chức làm công tác tổng hợp, 
công chức phụ trách một cửa UBND cấp xã; Hạ tầng kỹ thuật đảm bảo an toàn 
an ninh thông tin, kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng từ huyện đến các địa 
phương phục vụ tốt hội nghị truyền hình trực tuyến; Ngành có tổ chức đến các
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địa phương hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ cấp xã sử dụng công nghệ thông tin vào 
công việc.

Toàn huyện được Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh cấp chữ ký số 
chuyên dùng cho 120 đơn vị (trong đó, ngành huyện: 45; xã, thị trấn: 15; trường 
học, trạm y tế: 60).

Hộp thư điện tử công vụ: tỷ lệ cán bộ công chức -  viên chức được cấp thư 
điện tử: 92%, thường xuyên sử dụng đạt 100%.

« Phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng (Ioffice 
4.0) được kết nối từ huyện đến xã, thị trấn đạt 100%.

Hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến một cửa của tỉnh, cũng đã đánh 
giá mức độ hoàn thành các hồ sơ thủ tục hành chính ở mức độ 3, 4 của các 
ngành huyện, UBND các xã, thị trấn và thông báo về huyện hàng tháng.

Qua 9 tháng đầu năm 2022, kết quả đánh giá 32 đơn vị được huyện giao 
thực hiện chính quyền điện tử, có 16/32 đon vị thực hiện đạt chỉ tiêu chính 
quyền điện tử đạt tỷ lệ 50% theo chỉ tiêu Công văn số 969/UBND-CNTT ngày 
31/8/2021 của ủ y  ban nhân dân huyện.

' Bên cạnh một số kết quả đạt được, việc thực hiện chính quyền điện tử tại 
một số ngành và địa phương không hoàn thành các chỉ tiêu đề ra do một số yếu 
tố sau:

- Có 05 xã, thị trấn còn nhiều hạn chế thực hiện giải quyết hồ sơ trực 
tuyến mức độ 3, 4 trên phần mềm một cửa do đặc thù xã có đông đồng bào dận 
tộc, hồ sơ nhiều, người dân trực tiếp lại giải quyết hồ sơ không thông qua dịch 
vụ bưu chính công ích.

- Một số đơn vị được cấp chữ ký số có sử dụng nhưng chưa thường xuyên, 
chưa tích cực chủ động trong việc khai thác, sử dụng các hệ thống ứng dụng 
công nghệ thông tin đã đầu tư; Một số địa phương chưa quan tâm sâu sát việc 
ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông vào công việc và trong điều hành 
quản lý, cán bộ thực hiện công nghệ thông tin cấp xã đa số là kiêm nhiệm, cán 
bộ một cửa thường xuyên thay đổi, ít sử dụng quên mật khẩu đã ảnh hưỏng lớn 
đến công tác triển khai, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin tại địa phương; 
Một số ít bộ phận cán bộ công chức chưa nhận thức được hết tầm quan trọng của 
việc ứng dụng công nghệ thông tin nên chưa tích cực thay đổi thói quen làm việc 
thủ công, chưa chủ động học tập và trau dồi nâng cao kỹ năng ứng dụng công 
nghệ thông tin vào trong công tác của mình (điển hình là kết quả thực hiện của 
đơn vị khảo sát trực tiếp và đơn vị khảo sát qua văn bản).

III. Ý KIẾN CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT:
Qua các ý kiến thảo luận, trao đổi của các thành viên Đoàn giám sát và 

lãnh đạo Phòng Văn hóa -  Thông tin. Trưởng đoàn giám sát kiến nghị một số 
nội dung sau:
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1. Đề nghị ủy  ban nhân dân huyện:
- Cần đề ra các giải pháp ứng dụng công nghệ đẩy nhanh việc xây dựng 

chính quyền điện tử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành 
chính nhà nước tại các địa phương, có biện pháp chế tài đối với các ngành, địa 
phương chưa thực hiện đồng bộ hoàn thiện chính quyền điện tử góp phần xây 
dựng thành công Chính phủ điện tử theo tinh thần Nghị quyết số 17/NQ-CP 
07/3/2019 của Chính phủ; cổng văn số 1525/STTTT-CNTT-BCVT ngày 
27/12/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông và Công văn số 969/UBND- 
CNTT ngày 31/8/2021 ủ y  ban nhân dân huyện.

- Chỉ đạo ngành chuyên môn trao đổi Bưu điện Tri Tôn cần phối hợp chặt 
chẽ với các địa phương liên quan đến việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục 
hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích phải đảm bảo đủ hồ sơ, thủ tục theo 
quy định dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên phần mềm một cửa.

- Sớm đầu tư, trang bị thiết bị cho các ngành, các xã, thị trấn để thực hiện 
ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính, một cửa, thực hiện chính 
quyền điện tử.

2. Đề nghị Phòng Văn hóa -  Thông tin:
- Tham mưu ủ y  ban nhân dân huyện ban hành văn bản nhắc nhở đốỊ với 

các đon vị không đạt chỉ tiêu chính quyền điện tử và mạnh dạn đề xuất các giải 
pháp cụ thể khắc phục hạn chế tồn tại.

- Đề nghị ngành phát huy những mặt đạt được trong thời gian qua.yà cần
chủ động hỗ trợ kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác của 
cán bộ cấp xã. ’■ •

- Tăng cường công tác thông tin và tuyên truyền ứng dụng Công nghệ 
thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước theo Kế hoạch số 29/KH- 
UBND ngày 22/02/2022 của ủ y  ban nhân dân huyện, triển khai công tác tuyên 
truyên mạnh mẽ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; hướng dẫn các phòng, 
ngành, UBND câp xã sử dụng phân mêm quản lý văn bản và điêu hành tác 
nghiệp; tiếp tục phối họp duy trì hoạt động ổn định hệ thống mạng internet, các 
phân mềrii dùng chung, Trang thông tin điện tử huyện theo quy định.

3. Đối với phòng Nội vụ:

- Đề nghị Phòng phát huy vai trò tham mưu ủ y  ban nhân dân huyện thực 
hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính; các 
phân mêm quản lý cán bộ công chức viên chức.

4. Đối với UBND xã Châu Lăng:

- Đề nghị lãnh đạo địa phương cần phát huy vai trò chỉ đạo, điều hành; 
Quan tâm bố trí biên chế đảm bảo phù hợp với yếu tố đặc thụ của địa phương; 
nâng cao hiệu quả công tác truyên thông, thay đổi thói quen, nhận thức của cán 
bộ ve chính quyền điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải 
quyết các thủ tục hành chính.
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- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích dịch vụ công trực tuyến, nâng 
cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính 
trên môi trường điện tử góp phần xây dựng chính quyền điện tử.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND huyện ừước 
kỳ họp thứ 6./.

Nơi nhận:
-  Thường trưc HĐND tỉnh;
- Thường trựe Huyện ủy;
- TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, DUH.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 
KT. CHỦ TỊCH

Men Sây Ma


